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Název práce: Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku 

Cíl práce: „Cílem práce je porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku a vytvoření retenčních 

hodnot FVC pro děti od 5 do 10 let.“ 

Metody: Zpracování práce se opírá o data získané prostřednictvím měření základních antropometrických údajů – 

tělesná výška s využitím mobilního antropometru SECA 213 a tělesné kompozice s využitím přístroje InBody720. 

Údaje o usilovné vitální kapacitě plic byla měřena prostřednictvím osobního spirometru MicroPlus. Diplomantka 

provedla základní statistické šetření prostřednictvím Kolmogorov-Smirnova a Shapiro-Wilkova testu.  

Pro další kroky statistické analýzy byly použity neparametrické statistické metody. Variabilita souboru je popsána 

prostřednictvím relativní četnosti, mediánu a interquartilního rozsahu. Vzhledem k záměru řešitelky diplomové 

práce byly vybrány a adekvátním způsobem použity vybrané statistické testy.  

Stupeň splnění cíle práce 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
Cíle práce byl naplněn. 

Logická stavba práce 
 

Práce je logicky členěna do jednotlivých kapitol. Struktura 
textu odpovídá zvolenému tématu.  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Práce obsahuje dostatečný počet domácích i cizojazyčných 
citací.  

Adekvátnost použitých metod 
 

Všechny použité metody sběru dat, jejich zpracování i 
vyhodnocení odpovídají tématu práce.  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Úprava práce a způsob zpracování odpovídá všem formálním 
požadavkům. Uváděné teoretické poznatky jsou vhodně 
doplněny obrazovou přílohou. Výsledky práce jsou zpracovány 
v textové podobě s vhodným a přiměřením využití tabulek a 
grafů.  

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Stylistická úroveň a jazyk odpovídají požadavkům na 
diplomovou práci. Používané termíny odpovídají běžně užívané 
terminologii oboru a jsou vhodně využívány. 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 

Další možnosti využití práce je možné v několika rovinách, které korespondují s vytčeními vědeckými otázkami, a 
to při dalším zkoumání vlivu vybraných somatometrických charakteristik na reprezentativním vzorku s normálním 
rozdělením, dále v určených skupinách věnující se konkrétním sportovním odvětvím a to ve srovnání 
s nesportující populací či mezi jednotlivými sporty. V neposlední řadě práce rozšiřuje poznatky o vlivu 
sportovních aktivit, konkrétně sportovní gymnastiky na vybrané tělesné funkce. 

Předložená práce ukazuje další možnosti využití výsledků měření respiračních funkcí dětí mladšího školního věku 
a jejich vztah k vybraným somatometrickým charakteristikám. Jak autorka při konfrontaci vlastních výsledků 
práce v kapitole 5 Diskuze uvádí, je problematika vlivu vybraných faktorů na respirační funkce široce řešena. Za 
velmi přínosné považuji snahu o normování dosažených výsledků a jejich praktické využití při hodnocení 
individuálních výsledků měření FVC prostřednictvím prezentovaných nomogramů. 

Hodnocení práce: 

Diplomantka zpracováním práce prokázala nadprůměrnou úroveň znalostí, dovedností i obecných kompetencí 
určený profilem absolventa studijního oboru Tělesná výchova a sport. 

- Tabulky na straně 55 až 56 (tab. 10 – 11) neodpovídají textu. Tabulka 10 je totožná s tabulkou 9. Tabulka 
11 Rozložení percentilů v závislosti na věku u dívek – neodpovídá nadpisu. 

Připomínky:  

Jak si vysvětlujete, že v daném výzkumném souboru byla prokázána statisticky významná korelace mezi věkem, 
výškou i hmotností (viz tab. 4) a výsledky regresní analýzy ukazují jako významnou proměnnou u obou pohlaví 
pouze tělesnou výšku? 

Otázky k obhajobě: 
 

 

V čem spatřujete hlavní teoretický a praktický přínos výsledků práce pro obor tělesná výchova a sport? 



 

Jak si vysvětlujete výsledky vlivu faktoru (druh sportu) na výsledky regresní analýzy s FVC jako závislé 
proměnné? Jak si vysvětlujete, že faktor gymnastické sporty se jako významný projevil pouze u chlapců? 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: V případě příznivého průběhu obhajoby a vyčerpávajícího zodpovězení všech 
položených otázek v průběhu obhajoby práce navrhuji hodnocení výborně. 
 
 
V Praze dne 4. května 2017       Podpis 
 


